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        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Văn Quan, ngày 03 tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO   

Về hình thức và nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch đối với 

trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 

 Căn cứ Quyết định số 3044 /QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch đối với các 

trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018; 

 Thực hiện Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 về việc tổ chức 

kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018; 

 Hội đồng kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách viên 

chức năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng kiểm tra) thông báo hình thức và nội dung, địa 

điểm kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 

2018 như sau: 

1. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp thí sinh. 

2. Nội dung sát hạch: 

a) Về trình độ hiểu biết chung 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 

b) Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

- Đối với vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông: Quyết định 

01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập theo Thông 

tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015. 

- Đối với vị trí việc làm giáo viên Mầm non: Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT 

ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non; 

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Giáo viên Mầm non theo Thông tư số 

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 8 năm 2018.  

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này 

được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Nội 

vụ huyện Văn Quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;                                                               
- TT HU; TT HĐND huyện;                                                
- CT, PCT UBND huyện;                                                                                

- Các thành viên HĐKTSH; 
- Thí sinh tham gia KTSH; 

- Trang TTĐT của huyện;  

- Lưu: VT; NV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đình Đại 



 

                                                                                                                      


